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IT59-01 59130500066 นายภาณุพันธ  นกขําดี ระบบงานวิจัย ผศ.ดร.เกรียงไกร

59130500093 นายศรุต  เรขะไชยเดช

59130500108 นายสุวัฒน  พักตรหาญ

IT 59-02 59130500024 นางสาวณัฏฐณัฐ  วิเมลืองตระกูล ระบบพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผศ.ดร.อุมาพร

59130500036 นางสาวธนัฏฐา  โอภาสขจรยศ

IT 59-03 59130500007 นายกีรติ  เจียรจินดารัตน เว็บแอปพลิเคชันสําหรับจับคู จัดการและเขาถึงขอมูลระหวางนักศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ผศ.ดร.อุมาพร

59130500012 นางสาวจิราภา  ทรงโฉม

59130500025 นายณัฐชนน  มณีโชติ

IT 59-04 59130500087 นายวิรวัฒน  โรจนพงษพร โครงการพัฒนาระบบเพื่อชวยสรางเสริมวินัยในการจดบันทึกและควบคุมระดับ ดร.โอฬาร

59130500100 นางสาวสายธาร  สนธยา น้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานในวัยรุน โดยใชหลักการกลไกของเกม

59130500112 นายอธิวัฒน  โชติมณีวัทธิกร

IT 59-05 59130500001 นางสาวกนกวรรณ  เฟองฟูชัชวาล ระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาผานคลื่นอัลตราโซนิค ดร.โอฬาร

59130500084 นางสาววิภาพรรณ  เตชัสวงศ

59130500085 นางสาววิภาภรณ  เตชัสวงศ

IT 59-06 59130500027 นายณัฐภัทร  กิตติเกียรติกําจร NAV-IN ระบบการนําทางภายในและภายนอกอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดร.โอฬาร

59130500035 นายธนวัฒน  กิตติศิริพันธ

59130500114 นางสาวอิศริยา  รัตวรรณพันธ

IT 59-07 59130500046 นางสาวประทุมวัน  เกตุบรรจง ระบบติดตามความกาวหนาของนักศึกษา อ.สนิท

59130500079 นางสาววรางคณา  บิลยะกาย

59130500121 นางสาวกมลชนก  ปญญากิจวิกัย

IT 59-08 59130500089 นายวิศรุต  อุดมผล ระบบการจองที่นั่งในรานอาหารแบบมีภาพจําลอง อ.สนิท อ.อัจฉรา

59130500123 นางสาวเกสรา  เย็นเพ็ชร

59130500127 นางสาวณัฐวรา  จรัสวิทิตพงศ

IT 59-09 59130500033 นายทฤษฎี  ถาวรจตุรวัฒน ระบบจัดการรานอาหาร อ.สนิท

59130500119 นางสาววรวรรณ  เติมชัยโรจน

59130500132 นางสาวภรณทิพย  ชัยรักษสิริกุล
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IT 59-10 59130500067 นายภามิน  พรหมเจริญ แอปพลิเคชันชวยในการดําเนินชีวิตของชาวมุสลิม อ.อัจฉรา

59130500080 นางสาววริษา  แพทอง

59130500134 นางสาวรัญญา  ชมจันทร

IT 59-11 59130500048 นางสาวปทมวรรณ  ทองแจม เกมพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตรสําหรับเด็กวัยประถมศึกษา อ.อัจฉรา

59130500063 นายภัทรธร ศรีทันดร

59130500092 นายวุฒิพงศ  นวนนิ่ม

IT 59-12 59130500014 นางสาวฉันชนก  วงศพรอมเจริญ ระบบจัดการหมูบานจัดสรรผานไลนแอปพลิเคชัน อ.อัจฉรา

59130500104 นางสาวสุชาดา  ดีโชติชวง

59130500107 นางสาวสุวดี  ศันสนะจิตสกุล

IT 59-13 59130500011 นายจิรพงษ  รุงสวาง เกมพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีบนระบบปฏิบัติการ Android อ.อัจฉรา

59130500101 นางสาวสาริษฐ  ตั้งพิพัฒนสถาพร

59130500130 นายประมุข  เฉลิมสิทธพัฒน

IT 59-14 59130500118 นางสาวพัชมณฑ  เผือกเอม เว็บแอปพลิเคชันเตรียมความพรอมสําหรับการสอบวัดระดับความรูทางภาษาอังกฤษ ดร.พัชราภรณ อ.อัจฉรา

59130500124 นายฉัตรชนก  ฉายฉันท ในการสื่อสารทั่วไป

59130500140 นางสาวกุลกาญจน  เตชะวณิชย

IT 59-15 59130500061 นางสาวไพลิน  อินทรจันทร แอปพลิเคชันสําหรับสอนเกี่ยวกับไวยากรณ เพื่อพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษ ดร.พัชราภรณ อ.สนิท

59130500077 นายวรชิต  ปณิธานธรรม

59130500078 นายวรโชติ  ปณิธานธรรม

IT 59-16 59130500009 นางสาวคุณัญญา  เทวรุงสัจจา แอปพลิเคชันออกแบบการปลูกตนไมภายในอาคารดวยเทคโนโลยี AR อ.พิเชฏฐ

59130500028 นายณัฐภัทร  มาภู

59130500041 นางสาวนลพรรณ  สายสุวรรณ

IT 59-17 59130500021 นางสาวฐิตาภา  สินธุเฉวตร หนังสือพูดได อ.พิเชฏฐ

59130500043 นางสาวนิจวรรณ  บัวสถิตย

IT 59-18 59130500038 นางสาวธนิตา  รธนิธย เว็บแอปพลิเคชันสําหรับการพัฒนาทักษะดานการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน อ.พิเชฏฐ

59130500053 นายพรเลิศ  หลอเจริญรัตน

59130500069 นายภูริภัทร  อารยศิริกุล
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IT 59-19 59130500006 นายกิตติศักดิ์  สระทอง แอปพลิเคชันตรวจสอบและแจงการกระทําผิดวินัยจราจรภายในองคกร ดร.ไพรสันต

59130500023 นายณัชพล  พุฒิโสภิณ

59130500125 นางสาวชญามน  สังขทิตนุ

IT 59-20 59130500103 นางสาวสิริยากร  ฤกษอยูสุข ระบบคอมพิวเตอรตรวจจับความเรียบรอยภายในหอง ดร.ไพรสันต

(กลุมวิจัย) 59130500131 นายปยะพงศ  หวยหงษทอง

59130500141 นายทรงวิทย  บุดดี

IT 59-21 59130500094 นายศักดิ์ณรงค  ปองทองหลาง แอปพลิเคชันวิเคราะหสัดสวนจากรูปถายเพื่อเลือกเครื่องแตงกายใหเหมาะสม ดร.ไพรสันต

59130500102 นางสาวสินีนาฏ  จั่นมุกดา

IT 59-22 59130500071 นางสาวมนัสนันท  คเชนทรสุวรรณ ระบบรวบรวมคําแนะนําตางๆ ภายในรั้ว มจธ. ดร.สยาม

59130500082 นายวัจนกร  เจียมศิริกาญจน

59130500098 นายศุภณัฐ ตุมารัมย

IT 59-23 59130500015 นางสาวชนาภา  ชูวิเศษวณิชย ระบบจัดการโครงการกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดร.สยาม ผศ.ดร.อุมาพร 

59130500050 นายพงษพันธุ  บุญลอม

59130500062 นางสาวภรณวรัตน  สุวิชาชนันทร

IT 59-24 59130500016 นายชลชาติ  โรจสิทธิวัชร แอปพลิเคชันติดตามเหตุการณที่เกิดขึ้นบนทองถนน ดร.สยาม

59130500075 นายรัชฐนัน  ศรีพรประเสริฐ

59130500116 นายกันตพัฒน  นาควิโรจน

IT 59-25 59130500017 นายชวนันท  อัครประถมพงศ แอปพลิเคชันแนะนําการเดินทางและการทองเที่ยวบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา ดร.สุณิสา

59130500022 นายทัตพงศ  อิศรัตน

59130500099 นางสาวสวรส  ออกลกิจ

IT 59-26 59130500045 นางสาวบุษกร  ภักดีวัน ระบบตรวจสอบใบรายงานผลการศึกษาดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ดร.สุณิสา อ.มนตรี

59130500068 นายภูริชญ  แสงประเสริฐ

59130500072 นางสาวมัทนา  ทนุวงษ

IT 59-27 59130500004 นายกันตนิพิชญ  บัววรรณงาม ระบบจัดการตารางเวลาของบุคลากรในโรงพยาบาล ดร.สุณิสา

59130500019 นายชินกฤต  วิริยะผล

59130500040 นายธีธัช  จีรวรางกูร
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IT 59-28 59130500117 นายชนันธร  นิธิอําไพ แอปพลิเคชันเกมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับภาษาญี่ปุน อ.มนตรี อ.กิตติพงศ

59130500126 นายณัฐกิตติ์  ศรียอด

59130500136 นายศุภฤกษ  นราสูงเนิน

IT 59-29 59130500002 นายกฤตพันธ  พราหมณะนันทน แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ อ.มนตรี

59130500003 นายกันตฐรัตน  บัวคลี่

59130500042 นางสาวนันทวัน  หอมประเสริฐสุข

IT 59-30 59130500090 นายวิษณุพงศ  อินทรสุวรรณ แอปพลิเคชันรับฝากสัตวเลี้ยงพิเศษ อ.มนตรี

59130500091 นายวุฒิชัย  ลอมงคล

59130500096 นายศุภกร  โชติภัทรจินดา

IT 59-31 59130500083 นางสาววันวิสา  มงคลสวัสดิ์ ระบบแจงเหตุฉุกเฉิน อ.มนตรี ดร.ตุลย

59130500088 นางสาววิลาวัลย  หมวดผา

59130500105 นางสาวสุมินตรา  รามบุตร

IT 59-32 59130500005 นางสาวกิตติยา  ยุทธศาสตรโกศล ระบบจัดการขอมูลขาวสารดวยเทคโนโลยีตรวจจับใบหนา อ.กิตติพันธุ

59130500070 นายภูวดล  ลัยศรี

59130500106 นายสุรศักดิ์  ใจคํา

IT 59-33 59130500049 นายปุรีวัฒน  แกวโปย แพลตฟอรมหองรอคิวออนไลนสําหรับเว็บแอปพลิเคชัน อ.กิตติพันธุ

59130500052 นายพชรพล  อภิธนพัฒน

59130500073 นางสาวมัทวัน  หมีรักษา

IT 59-34 59130500086 นางสาววิรดา  วีรภัทรสกุลชัย การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเปนศูนยรวมของการสรางและการเขารวมกิจกรรม อ.กิตติพันธุ

59130500097 นายศุภกร  ตระกูลมัยผล ของกลุมคนที่มีความสนใจ

59130500122 นางสาวกัญญวรา  พันธเลิศ

IT 59-35 59130500013 นางสาวเจตนจุฑา  ใจหลัก ระบบตรวจจับพฤติกรรมในการทดสอบการใชงาน Prototype อ.กิตติพันธุ

59130500044 นายนิธิศ  รักแฟง

59130500081 นายวศิน  วชิรภูษิตานันท

IT 59-36 59130500056 นางสาวพาทินธิดา  จงศิริวาณิช  (ติดตออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน) ดร.ตุลย

59130500076 นายวชิรชัย  ดาววิจิตร

59130500109 นายโสภณ  จําปาซอนกลิ่น



รหัสโครงงาน รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อโครงงาน ที่ปรึกษาหลัก ที่ปรึกษารวม

IT 59-37 59130500128 นายธนพัฒ  ชูโชติ ระบบจองพื้นที่ทํางานรวมอัจฉริยะ ดร.ตุลย

59130500139 นายภณกิจ  เปากมล

59130500142 นางสาวพรสวรรค  ดอนไพรวัลย

IT 59-38 59130500058 นายพีรวัส  อิบรอฮีม ระบบจัดการผูเขาวิ่งโดยการตรวจจับใบหนาแบบเรียลไทม ผศ.ดร.ณรงคฤทธิ์

59130500065 นายภาณุพงศ  พันธกล่ํา

59130500135 นางสาวศิวาพร  ชัญถาวร

IT 59-39 59130500047 นางสาวปณณรัตน  ธนบูลยรุงสิริ ระบบจัดการรถรับ-สงระหวางพื้นที่ของ มจธ. อ.กิตติพงศ ผศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ 

59130500060 นายแพททริค  เอมเมล

59130500064 นางสาวภัทรนันท  วุฒิประภากิจ

IT 59-40 59130500026 นายณัฐพนธ  ฤกษศรีประภา โมบายแอปพลิเคชันสําหรับชวยจัดการตารางเวลาและวางแผนสําหรับการใชชีวิตประจําวัน อ.กิตติพงศ

59130500054 นายพศุตม  ศรีอริยนันท

59130500055 นายพัชรพล  โยธาภิรมย


